Seizoen Thee
Pittige Herfst & Warme Winter thee
Zwarte thee

!

!

4. Irish Cream
Een stevige thee met de smaak van whisky, cacao en vanille.
Samenstelling: Zwarte thee, cacao stukjes, vanille extract en whiskey.

7. Appel Kaneel ! !

!

Mengeling van zwarte thee uit Ceylon, geparfumeerd met appel en kaneel. Thee voor gans de dag.
Samenstelling: Mengeling van zwarte thee, appel en kaneel.

87. Indian Chai
Een zwarte thee mengeling met kruiden. Deze thee volgt de Indische traditie met een pittige, frisse smaak.
Samenstelling: Zwarte thee, peper, kaneel, gember, klaver, kardemom.

Rooibos
38. Rooibos met peperkoek en sinaasappel
Rooibos met de smaak van verse peperkoek en zoete sinaasappel. De exotische ingrediënten zoals peper en
koriander geven deze thee extra finesse.
Samenstelling: Rooibos, geschaafde amandel stukjes, pistache noten, sinaasappelschil, koriander en roze
peper.

41. Rooibos Chai
Een pittige, kruidige Rooibos thee. Zonder cafeïne en extra vitamine C.
Samenstelling: Rooibos, anijs, gember stukjes, zwarte peper, kardemom, kaneel stukjes en klaver.
89. Rooibos marsepein
Rooibos thee met de smaak van marsepein en een zachte toets van noten.
Samenstelling: Rooibos, marsepein, amandelnoten, roze knopjes, kokos schilfers en rozen blaadjes.

Witte thee
85. Kokos Rotsjes
Een witte thee met de smaak van kokos en amandelkoekjes, om te genieten…
Samenstelling: witte thee, appel stukjes, ananas, vijg stukjes, cacaoschilfers, kokos schilfers.

Vruchten thee
63. Kaneel-pruimen
Vruchten- en kruidenmengeling met de smaak van pruimen en kaneel.
Samenstelling: Kaneel, appelstukjes, pruim stukjes, hibiscus, rode biet.

80. Apple crumble
Een appel thee met specerijen, voor de liefhebbers van appeltaart…
Samenstelling: Appel stukjes, ananas, peer, rozenbottel schil, karamel, citroenschillen, kaneel, rode
aalbessen.
90. Kerst thee van vruchten
!

!

De frisse geur van sappige sinaasappelen in combinatie met een chocolade-marsepein smaak. Dit wordt
optimaal benadrukt door de sinaasappel stukjes en de staafjes kaneel.
Samenstelling: appel stukjes, amandelen, kaneel, sinaasappel en gebroken cacao stukjes.

